
 
 

 

  
« بسمٍ تعالی»

( مخاطرات کشايرزی  کارگريٌ تخصصی خشکسالی ،سرمازدگی ي جلسٍ َمیهپاوسدصًرتجلسٍ ) 

 کارگريٌ تخصصی خشکسالی ،جلسٍ  دَمیهپاوض ،دفتش مذیشیت بحشان ي کاَش مخاطشات بخش کشايسصی 04/02/96مًسخ  644/7/96شماسٌ بش اساس دعًتىامٍ 

، "کشايرزی سیاست َا، اَذاف ي اقذامات اجرایی مذیریت خشکسالی در بخشبررسی " با دستًس کاسمذعًیه ي  با حضًسسرمازدگی ي مخاطرات کشايرزی 

، تشکیل گشدیذ؛ ابتذا مذیش کل دفتش مذیشیت بحشان ي سیضی ي اقتصادیساله جلسات معايوت بشوامٍمحل ، دس 11/02/96شىبٍ مًسخ ديصبح سيص  10سأس ساعت 
 " ،سپس با اخز وقطٍ وظشات ي پیشىُادات اعضاءپشداخت  ،جلسٍ دستًسمًضًع بٍ تششیح اَمیت، اَذاف ي ضشيست تششیح ضمه  ؛کاَش مخاطشات بخش کشايسصی

: گشفت  ریل مًسد تصًیب قشاسبٍ ششح "سیاست َا، اَذاف ي اقذامات اجرایی مذیریت خشکسالی در بخش کشايرزی

 

 بروامٍ اقذام َذف سیاست

مذیریت : 1

 عرضٍ آب

تأمیه افسایش 

آب  قابل  

 حصًل

  ی اػتشاحت جٌگل، لشق هشاتغ،وٌتشل تَیظُ تا اجشای طشح ّا ًفَر ًضٍالت دس هحل تاسؽتوٌظَس اهىاى )حفاظت ، احیاء ٍ تَػؼِ جٌگل ّا ٍ هشاتغ

 تاداس ػلَفِ، تاهیي ػَخت ٍتؼادل دام ٍهشتغ، تثذیل دین صاسّای ون تاصدُ تِ هشاتغ دػت واؿت دس ساػتای حفظ آب ٍ خان ٍ تَلیذ پایپشٍاًِ چشا

هثاسصُ تا آفات ٍ اهشاض  ٍآتؾ ػَصی  ،وٌتشلهٌاطك سٍػتایي ٍ ػـایشی جْت جلَ گیشی اص تخشیة هٌاتغ طثیؼيدس  ّای ًَ تْشُ گیشی اص اًشطی

  .جٌگلي ٍ هشتؼي ٍ وٌتشل واًَى ّای فشػایـي تادی

 ب صیشصهیٌي ، رخیشُ آب دس تؼتش ػیالتي سٍدخاًِ ّا اص طشیك احذاث ػذّای آتخیضداسی، آتخَاًذاسی، پخؾ ػیالب ٍ تغزیِ هصٌَػي ػفشُ ّای آ

  .صیشصهیٌي، اجشای طشح ّای وَچه تأهیي آب، احیاء ٍ هشهت لٌَات، احذاث، اصالح ٍ تْثَد آب تٌذاى ّا

   تیي تاهیي ٍ هصشف آب ، تَجِ تِ اسصؽ ٍالؼي آب ٍ تـَیك ٍحوایت دس جْت تمَیت تْشُ ٍسی تِ هٌظَس ووه تِ تشلشاسی ساتطِ هٌطمي اػوال

 (. ّوشاُ تااتخار  ساّىاسّای حوایتي اص وـاٍسصاى تشای جثشاى آى)التصاد آب، هذیشیت هٌاتغ آب هجاصی ٍ  فشٍؽ آب تا لیوت توام ؿذُ 

 تفادُ اص سطَتت َّا ، ؿثٌن ٍ فاضالب ّا، آب ّای ؿَس ٍ لة ؿَس، اع) جوغ آٍسی، تصفیِ، تاصچشخاًي ٍ اػتفادُ هجذد اص پؼاب ٍ اب ّای ًاهتؼاسف

  (.دسیا)ٍ اػتفادُ هٌطمي ٍ ػلوي اص هَاّة آب ...( 

  ؿثىِ ّای اًتمال، ػذّا ٍ هخاصى جلَگیشی اص ّذس سفت ٍ تثخیش تي سٍیِ آب تَیظُ اص. 

 

مذیریت : 2

 تقاضا

بُبًد کارایی 

مصرف آب از 

 مىابع مًجًد

 ون  تا اٍلَیت تَػؼِ التصادی وـاٍسصیؿَسی ٍهماٍم تِ خـىي التصادی  ، اػتفادُ اص اسلام (هتٌاػة تا ؿشایط تغییش اللین) اصالح الگَی وـت

جایگضیي تاغات ٍ  2دسجِ ، تَػؼِ تاغات هتشاون، اصالح تاغات سػایت؛ آیؾ ٍ  تٌاٍب صساػيٍ  سٍؽ ّای واؿت ، داؿت ٍ تشداؿت، اصالح وشتي

 3دسجِ 

 اٍسصی ، تجْیض ٍ ًَػاصی اساضي، احذاث اػتخشّای تٌظین ٍ رخیشُ آب، ایجاد ؿثىِ ّای آتیاسی ٍ التصادی وؾ یىپاسچِ ػاصی اساضي خشد ٍ غیشفٌي

 سٍؽ ّای پیـشفتِ خان ٍسصی دُ اصاػتفاآتیاسی ًٍَیي ؿیَُ ّای تَػؼِ ٍَّؿوٌذ ػاصی  ،ٍ پَؿؾ اًْاس ػٌتيّای اًتمال آب سٍؽصّىـي،اصالح 

 تغییشواستشی آب چاُ ّای وـاٍسصی تِ غیشوـاٍسصیچاُ ّای هجاص ٍجلَگیشی اص  وٌتَسداسوشدى ، هؼذٍدػاصی چاُ ّای غیشهجاص . 

 پشٍسؽ ٍ تَػؼِ صًثَسداسی ٍ  اًتمال وـت ّای پشآب تش تِ ػیؼتن ّای وـت گلخاًِ ای ٍ تشٍیج وـت هخلَط، ًـائي 

  تا هتَػط ًضٍالت تاالتش دساساضي  دین اصَل ػولیات دیوىاسی ٍ افضایؾ واسآئي هصشف آب ًٍیضهحذٍد وشدى وـتسػایت 

 ٍ(اػتفادُ اص هَاد جارب الشطَتِتَیظُ اص طشیك جوغ آٍسی ٍرخیشُ ػاصی سٍاًاب ٍ)تا آتیاسی تىویلي ّوشاُ تخشیثي تِ تاغات هثوش تثذیل اساضي ؿیثذاس  

  ّذاسی هحصَالت وـاٍسصی ٍ تَػؼِ ػشدخاًِ ّا، اًثاسّای هٌاػة ًگتىویلي تخؾ وـاٍسصی تثذیلي ٍ  فشآٍسی، تَػؼِ صٌایغحوایت اص 

  تمَیت ًمؾ گیاُ پضؿىي دس افضایؾ ػولىشد ٍ واسآئي هصشف آب وـاٍسصی 

  توٌظَس افضایؾ واسآئي حفظ آب خان ( لگَم)حفاظت ، اصالح ٍتمَیت حاصلخیضی ٍ هَاد آلي خان ٍوـت 

  ؿت یا ًظام الگَی ن( اگشٍاوَلَطی)افضایؾ واسآئي ٍ ساًذهاى فتَػتض ٍ ّواٌّگي تا طثیؼت 

   ( ووپَػت)پغ هاًذّای آتي لاتل تاصیافت هذیشیت 

 پایؾ ؿَسی خان ٍ هذیشیت آى دس حذ آػتاًِ تحول ؿَسی، تا تَجِ تِ لضٍم آتیاسی دلیك ٍ ون آتیاسی . 

 ی تشای حفاظت ٍ ٍ ٍاگزاسی اختیاسات تِ تـىل ّای هشدم( آب تشاى تَػؼِ تـىل ّای واساهذ )وـاٍسصی  ایجاد ٍ ػاصهاًذّي ًظام تْشُ تشداسی آب

  تْشُ تشداسی اصهٌاتغ آب ٍ خان

 هتٌاػة تا ؿاخص تْشُ ٍسی دسحوایت یا هحذٍد وشدى وـت گیاّاى( آب ، خان ٍ اللین )تخصیص هٌاتغ .

مذیریت : 3

 مخاطرات

بٍ حذاقل 

رساوذن 

اثرات 

خسارت 

 خشکسالی

  ت جَی ٍ اللیوي پیؾ آگاّي ٍ ّـذاس هخاطشا پایؾ،  پیؾ تیٌي ،ایجاد ٍ تَػؼِ ػاهاًِ ّای

 تَػؼِ ػاهاًِ ّای اطالع سػاًي تِ ٌّگام ٍ هَثش تَیظُ تِ تْشُ تشداساى 

 ظشفیت ػاصی ٍ ایجاد آهادگي اص طشیك آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػاصی تْشُ تشداساى،واسگشاى،آتیاساى 

 اليتْیِ ٍ اجشای تشًاهِ واّؾ هخاطشات ٍهذیشیت تحشاى خـىغ ٍ تغییش اللین ٍ  تْیِ ًمـِ سیؼه خـىؼالي 

 هذیشیت تغزیِ ٍ تْذاؿت دام ٍتَیظُ وٌتشل ػاسضِ ّا ٍ تیواسی ّای ًَپذیذ ٍ تاصپذیذ گیاّي،دام، طیَس ٍ آتضیاى 

 ٍام ّای دسیافتي وـاٍسصاى اهْالًٍیض  (جْت الذام تِ هَلغ ػولیات)تَلیذوٌٌذگاى  هالي ٍتؼتِ حوایتي  تاهیي 

 واسآهذ ػاصی ًظام تٌظین تاصاس هحصَالت وـاٍسصی 

 تغییش اللین آٍسی ٍ ػاصگاسی تا خـىؼالي یت اص اجشای تشًاهِ ّای هَثشدس افضایؾ تابحوا ٍ. 

 وـاٍسصی ٍ تاغذاسی دس هٌاطك سٍػتایي هتأثش اص خـىؼالي ٍ تغییش اللین هاًٌذ حوایت اص تَػؼِ  ای جایگضیي ّای تَػؼِ تْیِ ٍ اجشای ػیاػت  

 .ػتائیاىسٍ هْاجشتصٌایغ ٍ هـاغل وَچه تشای جلَگیشی اص  

 الوللي  تشای اًتمال تجاسب  ّا ٍ تؼاهالت تیي ًخثِ ٍ پیـشٍ ٍ ًیضتَػؼِ ّوىاسیوـاٍسصاى  تجاسبّای پیـشفتِ ٍ تشٍیج  تحمیك ٍ تَػؼِ تىٌَلَطی

 .ٍ تغییش اللین توٌظَسواّؾ پیاهذّای صیاًثاس خـىؼالي

 ؽ ٍ هـاسوت ریٌفؼاى دس هذیشیت هٌاتغ آباػوال هذیشیت تماضا ٍ هصشف آب تا ایجاد ػاص ٍ واس هٌاػة ٍ تمَیت ًك 

  هٌاتغ طثیؼي ٍتمَیت حوایت دٍلت اص تیوِ وـاٍسصی...(تیوِ ٍ ) واسآهذػاصی ًظام جثشاى خؼاست ٍ. 


